September: back to work, met volle energie!

Newsletter, september 2015

“De maand september betekent back to business! Niet dat we stilgezeten hebben deze zomer. Het afsluiten
van het Toekomstpact op 27 juli was zonder meer een mijlpaal voor de patiënten én voor de farmaceutische
sector in ons land.
Tijd om ook een aantal andere initiatieven uit onze sector in de kijker te zetten in deze Newsletter, zoals het
online pharma.be platform van bijsluiters van geneesmiddelen (www.e-compendium.be), onze video over
"Therapietrouw en Goed Gebruik van geneesmiddelen" en de recent gelanceerde "Doe Eens Goed Gek"
campagne.
Volg ons vanaf nu ook op LinkedIn !"
Catherine Rutten
CEO pharma.be

ONLINE TOOL - GEBRUIKSVRIENDELIJKE E-COMPENDIUM VOOR PATIËNTEN EN
GEZONDHEIDSBEOEFENAARS
pharma.be brengt de bijsluiters van al haar leden samen op een gebruiksvriendelijk e-platform: www.ecompendium.be. Patiënten en gezondheidsbeoefenaars kunnen zo de nodige info terugvinden voor een
correct en veilig gebruik van het geneesmiddel. Publieksbijsluiters van geneesmiddelen voor zowel menselijk
als dierlijk gebruik zijn te vinden op het platform.

VIDEO - “THERAPIETROUW EN GOED GEBRUIK
De pharma.be video “Therapietrouw en Goed Gebruik van geneesmiddelen” wilt het correct gebruik van
geneesmiddelen door de patiënt aanmoedigen. Het goed gebruik van geneesmiddelen is al jaren één van de
speerpunten in de acties van pharma.be.
Bekijk de pharma.be video 'Therapietrouw en goed gebruik'

SENSIBILISERINGSCAMPAGNE - DOE EENS GOED GEK !
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De sensibiliseringscampagne “Doe Eens Goed Gek” wilt het taboe rond
psychose bij jongvolwassenen doorbreken. Met een documentaire en twee
filmpjes met bekende Vlamingen Peter Van de Veire en Bill Barberis, neemt
de campagne zich voor om de bestaande beeldvorming rond psychoses
positief te veranderen. Doe Eens Goed Gek is het initiatief van Similes, DENK,
Te Gek?!, VDIP, Zorgnet-Icuro, Awel, VLESP en Agentschap Zorg en
Gezondheid en Janssen Pharmaceutica.
Lees meer over de campagne
Volg "Doe Eens Goed Gek" op Twitter
Bekijk de video's van de campagne
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